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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Dotyczy
postępowania
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
pn.
T E R M O M O D E R N I Z A C J A BUDYNKU POWIATOWEJ STACJI SANITARNO E P I D E M I O L O G I C Z N E J W KRASNYMSTAWIE
Ogłoszenie w BZP nr 550508-N-2019 z dnia 2019-05-21 r.

INFORMACJA
o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania
Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 i ust. 4 w zw. z art. 91 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986
z późn. zm.) [dalej pzp], informuje, że w ww. postępowaniu wykluczony został Wykonawca:
A-Z BUDOWA Sp. z o.o.
ul. Skalista 21
20-826 Lublin
Uzasadnienie
Zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [dalej SIWZ], o udzielenie
zamówienia

mogą

ubiegać

się

Wykonawcy,

którzy

nie

podlegają

wykluczeniu

w

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp i spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia -

warunek ten

zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca

wykaże, że jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na kwotę
min. 800 000,00 zł (warunek musi być spełniony na dzień składania ofert) [zob. Rozdział V
ust. 1 pkt 1) i pkt 2) lit. b) SIWZ].
Na podstawie art. 26 ust. 3 pzp Zamawiający w dniu 11.06.2019 r. zwrócił się do Wykonawcy
z wezwaniem do uzupełnienia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
tj-:
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1. Prawidłowo wypełnionego oryginału oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Opłaconej połisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca

jest

ubezpieczony

od

odpowiedzialności

cywilnej

w

zakresie

prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie

mniejszą niż 800 000,00 zł, o której mowa w Rozdziale V I lic. C) pkt 9.2. SIWZ.
3. Wykazu osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, o którym
mowa w Rozdziale V I lit. C) pkt 9.2. SIWZ.
4. Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, o którym mowa w Rozdziale V I lit. C) pkt 9.2. SIWZ.
W odpowiedzi na wezwanie, w dniu 21.06.2019 r. Wykonawca przedłożył m. in. kopię aneksu
z dnia 06.06.2019 r. do umowy nr: 908572477064 polisy OC, którego okres obowiązywania
rozpoczynał się od dnia 07.06.2019 r., a więc nie mógł być uznany przez Zamawiającego,
jako potwierdzający spełnienie warunku posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 800 000,00
zł, który to warunek musi być spełniony na dzień składania ofert, tj. na dzień 06.06.2019 r.
Aneks obowiązujący od dnia 07.06.2019 r. nie stanowi potwierdzenia ciągłości ochrony
ubezpieczeniowej, nadto Wykonawca nie wykazał, czy polisa została opłacona.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 pzp niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany treści
oferty. Wobec powyższego. Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12
pzp, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę,
który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia. Stosownie do art. 24 ust. 4 pzp, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.

Z tych względów Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(odwołanie, skarga do sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) odrzucenia oferty wykonawcy,
3) wyboru najkorzystniejszej oferty.
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Wykonawca

może

również

w

terminie

przewidzianym

do

wniesienia

odwołania

poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami

ustawy czynności

podjętej

przez zamawiającego

w

niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin do wniesienia odwołania/przesłania wymienionej powyżej informacji wynosi: 5 dni
od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks
lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono
przesłane w inny sposób.

Zamawiający

wymaga

niezwłocznego

potwierdzenia

przez

Wykonawcę

otrzymania

niniejszego pisma na nr faksu: 082 576 28 32 lub na pocztę elektroniczną na adres:
infor.psse.krasnvstaw@pis.gov.pl; psse.krasnvstaw@.pis.gov.pl.
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Otrzymują:
1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu - drogą elektroniczną.
2. a/a.
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